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 آداب الدعاء -3

 :هيئة القلب عند الدعاء 

يتوجه المسلم إلى ربه بالدياء كأنه يراه، بإظهار االفتقار إلى ربه.. 

والتذلل واالنكسار بةن يدي مواله.. والتبرؤ من الحول والقوة.. 

واستشعار الخوف والوجل من هللا.. والثناء يلى هللا يز وجل بكل 

الله.. ورؤي  إنعامه وإحسانه.. المحامد.. واستحضار يظم  هللا وج

ويتوجه إلةه وحده.. وال يلتفت إلى ما سواه.. ويجزم أن هللا يراه.. ويسمع 

 كالمه.. ويتةقن أن هللا سةجةب عدياءه بما هو أصلح له.

م  ْلـةَ إ ذَا عدََيا أَحدُُكْم فَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َي هللاُ َينهُ َرض  َيْن أنٍَس  ْعز 

هَ لَـهُ الَمْسألَ َ،  هُ ال ُمْستَْكر  ي، فَإ نَـّ نـ  ئَْت فَأْيط  همَّ إ ْن ش  : اللَـّ متفق  .«َوال يَقُولَنَّ

 .(1)يلةه

 :أسباب إجابة الدعاء 

 يجةب هللا عدياء العبد إذا تحققت الشروط، وانتفت الموانع.

 ومن أهم أسباب إجابة الدعاء ما يلي:

ء.. وخفض الصوت اإلخالص هلل يز وجل.. وحضور القلب أثناء الديا

بالدياء.. وااليتراف بالذنب.. واالستغفار منه.. وااليتراف بالنعم.. 

 وشكر هللا يلةها.

وتكرار الدياء ثالثاً.. واإللحاح في الدياء.. ويدم استبطاء اإلجاب .. 

                                                 

 (.2678ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6338أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 والجزم في الدياء مع الةقةن باإلجاب .

في أول  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وأن يبدأ بحمد هللا تعالى.. والثناء يلةه.. ثم الصالة يلى

 الدياء وآخره.

ً لهما  واستقبال القبل  أثناء الدياء.. ورفع الةدين إلى المنكبةن ضاما

 وبطونهما نحو السماء، وإن شاء قنَّع بهما وجهه وظهورهما نحو القبل .

 التضرع والخشوع.. والطهارة من الحدث والخبث.

وأن ال يديو بإثم أو قطةع  رحم.. وأن ال يعتدي في الدياء.. وال يديو 

 يلى نفسه وأهله وماله وولده.

وأن يكون مطعمه ومشربه وملبسه من حالل.. ويرعد المظالم إن كانت.. 

 ويكثر من االستغفار.

وأن يكثر من نوافل العباعدات .. ويحسن بر والديه .. ويتوسل إلى ربه 

 أيماله الصالح .بأسمائه وصفاته و

وأن يديو بجوامع الكلم مما ورعد في القرآن والسن .. ويديو في الرخاء 

والشدة باألعدية  التي هي مظن  اإلجاب  مما ورعد في القرآن، وثبت في 

 السن  كما سةأتي إن شاء هللا تعالى.

 :صفة رفع اليدين عند الدعاء 

 رفع اليدين عند الدعاء له ثالث حاالت:

 الدياء العام، ويسمى المسأل .يند  األولى:

ً لهما وبطونهما  وصفته: أن يرفع يديه حذو منكبةه أو نحوهما، ضاما

 نحو السماء، وإن شاء قنَّع بهما وجهه وظهورهما نحو القبل .
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 ،ويند النازل  ،كحال الجدب ،يند االبتهال، وهو المبالغ  في المسأل  الثانية:

 ونحو ذلك من أحوال الشدة.

اً لهما كأن ظهورهما إلى السماء، حتى يرى يرفع يديه ماعد أن وصفته:

 بةاض إبطةه.

رفع سباب  الةد الةمنى حال التشهد في الصالة، ويند الذكر والدياء  الثالثة:

 حال الخطب  يلى المنبر.

 فهذه حاالت رفع الةدين يند الدياء، ولكل حال  رفٌع يخصها.
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